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Hei Husaari!                                          

 
Tapahtumakalenteri kesä ja alkusyksy 2020 

 
to 23.7 klo 17  Valjakkokisojen rakennustalkoot alkaa 
pe 24.7 klo 17  Valjakkokisojen rakennustalkoot 
la 25.7 ja su 26.7 klo 10  Valjakkokisoja varten rakennustalkoot 
28.7 klo 17.00 Telttojen rakentamista ja buffakalusteiden pesua 

valjakkokisoja varten. 
29.7. klo 17.00 Valjakkokisojen valmistelua, talkoot, mm. kouluradan 

rakennus 
30.7.klo 17.00 Valjakot saapuvat, kanslia aukeaa klo 16.00 talkoot jatkuu 

klo 17.00  
 
31.7.2020  n. klo 15.00  Kepparikisat valjakkokisojen koulukisojen jälkeen 

nurmikentällä. Kilpailukutsu tiedotteen liitteenä.  
 
31.7 -2.8.2020 Kansalliset valjakkokisat, tervetuloa!!! 
 
3.8 -5.8.2020 Taidekurssi ”hevoset ja havainto” – VIELÄ ON PAIKKOJA 

VAPAANA. Ilmoittaudu 26.7.2020 mennessä 
essi_f@hotmail.com  (ohjelma liitteenä). 

 
22.8.2020   Hevoskerhot aloittavat 
  klo 9.30 Lääkintä ja ruokinta kerho 

klo 10.30 Perusmerkki kerho 
Uudet ja vanhat kerholaiset olette tervetulleita mukaan. 
Kerhot ovat ilmaisia mutta vaaditaan Husaariratsastajien jäsenyys. 
 
Hevoskerhot aikuisille hevosharrastajille jatkaa syksyllä toimintaansa. 
Kerhopäivistä ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 

6.9.2020   Vammaisratsastuskilpailu.  
 
13.9.2020 Vuosien tauon jälkeen ”Ihanat naiset ratsailla” tapahtuma, 

kutsu tiedotteen liitteenä. 
 
 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 
 
 

 
Tallilla ja tapahtumissa tulee 
noudattaa Covid 19 ohjeita! 
 
 

 

Talkoissa Grilli kuumana 
joka ilta! 
Muista maalaukseen 
soveltuvat vaatteet 
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KESÄN 2020 VALJAKKOKISAT 
 

Savijärvi Top Driving  
Kansalliset valjakkoajokilpailu järjestetään Savijärvellä ensi kesänä. 

31.7 -2.8.2020 
Varatkaa aika kalenteriinne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kuva on vuodelta 1087. Rolf Simonsén 1931-2020. Groomina John Simonsén ja vaunutuomari 
Jonas Borup. 

 
 
 
 
Jos pääset auttamaan, voit jo nyt ilmoittautua Leena Niemistölle 
osoitteeseen jasensihteeri@husaariratsastajat.fi   
 
Seuraa meitä Facebookissa: Husaariratsastajat ry.  
 

Ja Instagramissa: @husaariratsastajat       
 

Seura tiedottaa nettisivuilla ja Facebookissa!  
 
 

 
 
Marit (Masi) Sivén  
pj@husaariratsastajat.fi 

mailto:j%C3%A4sensihteeri@husaariratsastajat.fi
mailto:pj@husaariratsastajat.fi


Ihanat naiset &

komeat herrat ratsailla 

(yli 18v. senioreille)

Savijärven kartanolla 13. 9. 2020 alkaen klo 13.00

Päivän ohjelma:

• brunssi ulkona, nyyttikestiperiaatteella, hopeat ja 
kristallit mukaan

• ratsastusta, valintasi mukaan, koulu- tai 
maastoratsastus

• pyrimme järjestämään tutustumisen valjakkoajoon Ben 
Simonsénin opastuksella (Benin paikallaolo riippuu 
koronatilanteesta Suomen ja Ruotsin välillä)

• päivällinen kartanolla klo 17.30

• pukeutuminen: kartanopukeutuminen Ascot-tyyliin, 
ratsastaessa ratsastusasu

Hinta 60 €

(omalla hevosella 40 €)

ilmoittautumiset listaan satulahuoneessa tai kysy lisää
ilmoittautumiset/lisätiedot

marja.pelli@marjapelli.fi, 0403232070 (Marja) tai

jasensihteeri@husaariratsastajat.fi



HEVONEN JA HAVAINTO 
Savijärvi Gård 3.-5.8.2020 
Ohjaaja: Ville Laurinkoski i 

Kolmipäiväisellä Hevonen ja havainto -kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin 
havainnoida ja esittää hevonen ihmisen näkökulmasta, osana ympäristöä 
sekä liikkeessä. Kurssilla opetellaan käyttämään piirustushiiltä, maaliituja, 
nestemäistä tussia ja vesivärejä.  Kurssi on suunnattu Husaarien 
juniorijäsenille. – Kursen är tvåspråkig.  

Odilon Redon (1840 – 1916), Musisoivat kentaurit 

Maanantai 6.7. kello 11 – 15 

HEVONEN HAVAINNON KOHTEENA 
Hevosen havainnoinnin ja representaation käytänteet. Hevosen anatomia. Hevosen 
ruumiinosien havainnointi ja niiden yhdistäminen kokonaisuudeksi. Hevosen keho 
kokemuksessa.  Hevonen ilmiönä. Hevonen lauman osana. – Croquistekniikka  

Tiistai 7.7. kello 11 – 15 
HEVOSEN HAVAINTO 
Hevosen katse ja havainto. Hevosen kokemus ja hevosen kokemukseen asettuminen. 
Hevosen elinympäristö. Arkkitehtuuri osana hevosen sekä ihmisen kokemusta.  Hevosen 
suhde ihmiseen, maisemaan ja tallin ekologiaan. – Nestemäinen tussi. Vesivärit.  

Keskiviikko 8.7. kello 16 – 20 
LIIKE JA HAVAINTO 
Hevosen ja ihmisen havainnon vuorovaikutus. Havaitseva ratsukko liikkeessä. Hevosen ja 
ihmisen liikkeen havainnointi. Ratsukon liikkeen estetiikka ja liikkeen suhde arkkitehtuuriin. 
– Sekatekniikka



ILMOITTAUTUMINEN osoitteeseen essi_f@hotmail.com sunnuntaihin 26.7. 
mennessä. Mainitse ilmoittautumisessa osallistujan nimi ja ikä sekä huoltajan 
yhteystiedot. 

Päiväkurssi sisältää ruokailun. Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosta. 

HUOM! 
Kurssilla toimitaan annettujen koronaohjeistusten mukaisesti. 

KURSSIN TARJOAA HUSAARIRATSASTAJA RY. 

i Ville Laurinkoski (s. 1996, Sipoo) on Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa 
opiskeleva kuvataiteilija, jolla on laaja kokemus sekä eri piirustus- ja maalaustekniikoista 
että performanssista, liikkuvasta kuvasta, kriittisestä teoriasta ja luovasta kirjoittamisesta. 
Laurinkoski on toiminut hevoskerhon vetäjänä Savijärvellä vuosina 2012 – 2014. 
villelaurinkoski@gmail.com  
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